
 
 
 
 

Παγκόσµια Ηµέρα Νοσηλευτών 
 
Η Παγκόσµια Ηµέρα Νοσηλευτών εορτάζεται κάθε χρόνο από το 1965 

στις 12 Μαΐου µε πρωτοβουλία του Διεθνούς Συµβουλίου Νοσηλευτών (ICN)  
και αποτελεί την ελάχιστη πράξη τιµής και αναγνώρισης στο έργο και στην 
προσφορά των νοσηλευτών σε όλο τον κόσµο. Η νοσηλευτική φροντίδα 
απαιτεί υψηλό αίσθηµα ευθύνης, ενσυναίσθηση, αφοσίωση, κουράγιο, δύναµη 
ψυχής και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. 

Για το 2022 το θέµα της σηµαντικής αυτής εορτής είναι: « Νοσηλευτές: 
Μια φωνή να ηγείται - η επένδυση στη Νοσηλευτική και ο σεβασµός των 
δικαιωµάτων για την διασφάλιση της παγκόσµιας υγείας». Η παγκόσµια 
κοινότητα θα πρέπει να επικεντρωθεί για το 2022 στην ανάγκη  να 
προστατευθεί και να υποστηριχθεί το Νοσηλευτικό επάγγελµα, επενδύοντας 
στους Νοσηλευτές  προκειµένου να επιτευχθεί η ενίσχυση και η βελτίωση των 
συστηµάτων υγείας  σε όλο τον κόσµο.  

Οι Νοσηλευτές, σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό και επικίνδυνο εργασιακό 
περιβάλλον ακόµα και για την ίδια τους τη ζωή, αντιµετωπίζουν µε απίστευτη 
δύναµη και αφοσίωση τις προκλήσεις των  συστηµάτων υγείας. Αποτέλεσαν 
και συνεχίζουν να αποτελούν, σηµαντική παράµετρο στην αντιµετώπιση της 
πανδηµίας του Covid-19, γεγονός που καταξιώνει και αναδεικνύει στη 
συνείδηση όλων, τον ιδιαίτερο ρόλο και την προσφορά αυτών των ανθρώπων. 

Ειδικότερα στη χώρα µας, ενώ λαµβάνουν την αναγνώριση και την 
αγάπη των πολιτών, εισπράττουν την απαξίωση της πολιτείας, καθώς 
εργάζονται σε υποστελεχωµένες δοµές υγείας µε αποδοχές που δεν είναι 
επαρκείς για αξιοπρεπή διαβίωση. Αυτή την ανεπάρκεια της πολιτείας 
προσπαθούν καθηµερινά να την καλύπτουν µε την αυταπάρνηση που δείχνουν 
στους χώρους εργασίας αλλά και µε την επιστηµονική τους κατάρτιση, 
προκειµένου να έχουν όλοι οι ασθενείς την καλύτερη υγειονοµική περίθαλψη.  

Δυστυχώς οι υποσχέσεις χωρίς αντίκρισµα εκ µέρους της πολιτείας δεν 
λύνουν τα προβλήµατα ούτε των Νοσηλευτών, ούτε των ασθενών που έχουν 
δικαιολογηµένες απαιτήσεις από τις υπηρεσίες υγείας  και βλέπουν τα 
προβλήµατα του Εθνικού Συστήµατος Υγείας να διαιωνίζονται.  

Οι αρµόδιοι να δώσουν δύναµη στους Νοσηλευτές επενδύοντας στο 
έργο τους µε πράξεις γιατί αυτό θα ωφελήσει ολόκληρη την κοινωνία.  

Η υγεία των πολιτών δεν µπορεί να περιµένει.     
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